
Esta página faz parte da edição impressa produzida pelo Diário do Litoral
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA.  A auten� cidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo site htt p://dldigital.com.br

Quarta-feira
17 DE novEmbro DE 2021

R$ 2,00
Ano 22 - nº 7.991INFORMAÇÃO É TUDO

Guarujá: moradores pedem 
municipalização de estrada

 ASegundo associação, o abandono da 
antiga Escola Estadual Rural Bom Jardim  
é apenas um dos reflexos dessa situação

Para a Associação dos Moradores e 
Amigos da Cachoeira da região do 
Rabo do Dragão, a municipalização 
da Estrada Guarujá Bertioga, seria 
fundamental para reconhecer imó-

veis, manter as crianças estudando 
perto de casa, promover assistência 
à saúde de forma mais eficaz e levar 
qualidade de vida para a comunida-
de caiçara da região. CIDADES/A3

Morro de Santos recebe disputa 
de skate, rock e ação solidária

Janssen: vacina 
agora será em 
dose dupla
O Ministério da Saúde mudou a 
orientação sobre a vacina contra 
a Covid fabricada pela Janssen. O 
imunizante, que vinha sendo usa-
do em dose única agora passará 
para o regime de duas aplicações, 
como já acontece com as da Pfizer, 
Astrazeneca e Coronavac. O anún-
cio foi feito ontem durante entre-
vista coletiva.                       BRASIL/A7

Guarujá faz mutirão 
na comunidade da 
Pedreira                CIDADES/A3

Criança de 5 anos é 
atropelada por moto 
em PG                   CIDADES/A4

Polícia prende seis 
homens com cocaína 
em Santos           CIDADES/A4

VACINAÇÃO

Lagoa da Saudade será palco de campeonato e apresentações musicais  CIDADES/A3

DIVULGAÇÃO

São Paulo já se 
prepara para a 
chegada do 5G
O governador João Doria anun-
ciou ontem (16), no Palácio dos 
Bandeirantes, o programa Co-
necta SP para agilizar a chegada 
da cobertura 5G a todos as 645 
cidades paulistas. No evento ele 
anunciou investimentos de R$ 3 
milhões, para incentivar os ges-
tores municipais a modernizar 
legislações locais de antenas para 
a nova tecnologia. O governador 
afirmou que promete levar o 5G 
“da mais remota área rural do Es-
tado de São Paulo até os grandes 
centros urbanos”.            BRASIL/A7

CONECTA SP

Feriadão teve 
mais de 700
acidentes
Nos quatro dias de operação, 
141.310 pessoas foram fiscali-
zadas e 142.152 veículos foram 
abordados em todas as rodo-
vias do País. Para a força ta-
refa, que iniciou dia 12 e fina-
lizou no dia 15 de Novembro, 
foram empregados 8.455 poli-
ciais. Assim como nas duas úl-
timas operações coordenadas 
pelas autoridades, Finados e 
Nossa Senhora Aparecida, na 
operação durante este feriado 
prolongado houve redução no 
número de acidentes, mortos 
e feridos.  CIDADES/A4
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PATs de Guarujá e
PG têm mais de 20
oportunidades  CIDADES/A3

VAGAS DISPONÍVEIS

PRIMEIRO DIA

Novo Bolsa Família, 
Auxílio Brasil 
começa a ser pago 
nesta quarta-feira
SEU DINHEIRO/A5

Em PG, feriado
termina com
lixo a toneladas
A limpeza da orla de Praia 
Grande é realizada diariamen-
te, no período diurno e no-
turno, com equipes específicas 
atuando na faixa de areia, cal-
çadão e avenida da praia, mas 
mais uma vez os profissionais 
que atuam no segmento tive-
ram trabalho extra durante o 
feriadão. Entre a última sexta-
-feira (13) e segunda-feira (15), 
final de semana prolongado, 
foram recolhidas mais de 350 
toneladas de lixo em toda a 
orla durante o trabalho reali-
zado pelas equipes designadas 
pela Secretaria de Serviços Ur-
banos (Sesurb).           CIDADES/A3
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ALEXANDRE BUENO
Diretor Presidente Depois de mais de um ano lutando cons-

tantemente pela duplicação do viaduto 
da Curva do S, na Rodovia Padre Manoel 
da Nóbrega, em Praia Grande, vejo a 
informação de que o Governo do Estado 

prometeu, mais uma vez, fazer a obra.
Como venho lutando por esta duplicação, inclu-

sive com vários artigos e matérias publicadas no 
Diário do Litoral, que tem apoiado esta causa, não 
vou sossegar enquanto não ver a obra começar. 

Minha insistência em cobrar a promessa, como 
atestam os ofícios enviados e as reuniões gravadas, 
chegou a irritar o governo do Estado, que agora ace-
na mais uma vez com a duplicação.     

Deixo claro que vou continuar em cima do 
assunto para não deixar que seja mais uma promes-
sa, como fez o atual governador, em vídeo gravado, 
garantindo a duplicação, mas não cumprindo o 
compromisso assumido.

Fiz várias reuniões com a Secretaria de Transpor-
tes e Logística do Estado cobrando a obra, inclusive 
com a presença da prefeita de Praia Grande, Rachel 
Chini, indignada pelo descaso do Estado.  

Numa das primeiras, o secretário João Octaviano 
Machado, afirmou que não sabia onde ficava o via-
duto, embora fosse frequentador antigo do Litoral 
Sul.

O secretário disse, naquela reunião, que viria 
pessoalmente ao local para conhecer o viaduto que 
causa congestionamentos diários, que castigam os 

moradores de Praia Grande e de todo o Litoral Sul.
Mas, ao invés de assumir a duplicação deste 

viaduto ultrapassado, o Governo do Estado mandou 
a Ecovias utilizar o acostamento como faixa para 
reduzir os congestionamentos. 

Fui lá constatar estes testes e vi que bastaria que-
brar um veículo em cima do viaduto que a medida 
seria totalmente ineficaz. Mas a Ecovias, a mando 
do Estado, insistia em dizer que este improviso deu 
bons resultados.

Vereadores de Praia Grande, na presença da 
prefeita, da minha assessoria e do deputado esta-
dual Caio França, propuseram a implantação de um 
retorno na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na 
altura do Bairro Ribeirópolis, de forma a livrar 70 
mil pessoas de utilizar o viaduto. 

Apoiei esta medida, uma vez que o retorno 
ficaria para sempre, mas deixei claro que não abriria 
mão da duplicação do viaduto, esta sim, a solução 
definitiva para a interligação da Via Expressa Sul 
com a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega.

O sistema de teste no viaduto foi mantido. O 
gerente da Ecovias, Fernando Ferreira, atendeu a co-
mitiva, ficou de fazer os encaminhamentos neces-
sários. Mas nada de garantir a duplicação e também 
nada da visita do secretário, que havia prometido 
cumprir a promessa do governador. 

Vou pedir nova reunião com o Estado para tratar 
do assunto. Não abro mão deste dever e deste direi-
to como deputada federal eleita pela região.

* Rosana 
Valle, 
deputada 
federal

Curva do S não pode
fi car só em promessas

#Fica Secult. Não é boa a repercussão da decisão do 
prefeito Kayo Amado (Podemos) de juntar as pastas 
Cultura, Esportes e Cidadania. Em poucos dias, nas 
redes sociais, dezenas de artistas e amantes da cultu-
ra se manifestaram contra a medida, que teve apro-
vação na Câmara de Vereadores do Município. Nesta 
quinta-feira (18), às 13 horas, será realizada uma ma-
nifestação em frente à Prefeitura (foto).

Abaixo-assinado. A repercussão é tão grande que já 
foi iniciado um abaixo-assinado online contra a me-
dida e os artistas estão tentando uma audiência com 
o prefeito para tentar mudar a situação. Muitos estão 
comparando o governo vicentino ao Federal que, sis-
tematicamente, por intermédio de seus interlocuto-
res, ataca a cultura quer pela diminuição de investi-
mentos, quer pelo fechamento de equipamentos.

Do Salão.  O vereador Guilherme do Salão (PROS) 
quer que a Administração, em caráter emergencial, 
promova a manutenção da rede elétrica ou substitui-
ção da fiação das unidades de ensino e dos postos de 
saúde do município. O parlamentar comentou que, 
de acordo com inúmeras denúncias dos moradores, 
esses estabelecimentos públicos precisam de repa-
ros urgentemente, pois a falta de manutenção pode 
gerar sobrecarga, além de curtos-circuitos, choques 
elétricos e incêndios nesses espaços de grande circu-
lação de pessoas.

Cancelamentos. Segundo Guilherme do Salão, a 
falta de manutenção vem gerando sérios transtor-
nos ao munícipes, como o cancelamento de consul-
tas agendadas e a realização de exames clínicos nas 
unidades básicas de saúde. O parlamentar comentou 
que esses problemas na rede elétrica dificultam a 
rotina de trabalho dos servidores públicos e, conse-
quentemente, prejudicam o serviço prestado à popu-
lação. 

Uma reflexão. No último dia 15 - Proclamação da 
República – foi divulgado pelo Jornal Hoje, da TV 
Globo, com base em dados do Sistema de Vigilân-
cia Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, 
obtidos pela GloboNews por meio da Lei de Acesso 
à Informação, que apenas 26% das crianças de dois 
a nove anos têm café da manhã, almoço e jantar to-
dos os dias no Brasil. Para os mais atentos, isso quer 
dizer que 74% das crianças brasileiras nessa faixa 
de idade não estão tendo a alimentação adequada e 
fundamental para se desenvolver de forma plena e 
saudável.
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CONTRA
PONTO
Por Carlos Ratton e colaboradores

O povo tem q ir para 
rua como da outra 
vez, tudo caro
Alexandre Carlos, sobre: 
Na Região Sudeste gasolina 
já custa R$ 7,99 em alguns 
postos

O trabalhador sendo 
massacrado e arrui-
nado, mas a elite está 
comemorando
Renata Vaz, sobre: Na 
Região Sudeste gasolina 
já custa R$ 7,99 em alguns 
postos

Rumo a 10,00.
João Paulo de Oliveira, 
sobre: Na Região Sudeste 
gasolina já custa R$ 7,99 
em alguns postos

Brasil é o nome da 
offshore dele
Fernando Yojota, sobre: 
Em Dubai, Guedes ignora 
situação do Brasil e diz que 
país ‘está crescendo acima 
da média’

Será que chega aos 10 
até o final do ano
Mark Giampaoli, sobre: Na 
Região Sudeste gasolina 
já custa R$ 7,99 em alguns 
postos

Depender dele o 
pobre vai ficar mas 
pobre
Marcos Cesar Brito, sobre: 
Em Dubai, Guedes ignora 
situação do Brasil e diz que 
país ‘está crescendo acima 
da média’
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 A A situação de abandono 
do prédio da antiga Escola 
Estadual Rural Bom Jardim, 
na região conhecida como 
Rabo do Dragão, em Guarujá, 
é apenas um dos reflexos so-
bre uma questão que há anos 
vem sendo tratada com des-
caso por parte do Governo do 
Estado: a municipalização da 
Rodovia Ariovaldo de Almei-
da Vianna SP 61, também co-
nhecida como Estrada Gua-
rujá Bertioga, às margens do 
Canal de Bertioga.

Pelo menos é essa a opi-
nião do secretário geral da 
Associação dos Moradores e 
Amigos da Cachoeira da re-
gião do Rabo do Dragão, Sid-
nei Bibiano Silva dos Santos. 
Ele afirma que municipali-
zar é fundamental para re-
conhecer imóveis, manter 
as crianças estudando perto 
de casa, promover assistên-
cia à saúde de forma mais 
eficaz e levar qualidade de 
vida para a comunidade cai-
çara da região: “Estou lutan-
do por isso há anos e vou 
continuar lutando”. 

Para se ter uma ideia so-
bre a questão, hoje, por não 
ser municipalizada, um ser-
viço simples e corriqueiro, 
como por exemplo, trocar 
uma lâmpada na rodovia, 
vira um verdadeiro martí-
rio burocrático. A Secreta-
ria de Operações Urbanas de 
Guarujá tem que emitir um 
ofício ao Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER) 
para fazer a reposição nos 
postes da estrada, que é pra-
ticamente uma via urbana 
dentro de Guarujá. 

Ano passado, o governa-
dor de São Paulo, João Do-
ria (PSDB), recebeu indicação 
formal para municipalizar 
por intermédio da deputada 
Monica da Bancada Ativista 
(PSOL). Apesar de Dória, por 

Abandono: 
líder tem 
saída para 
escola 

GUARUJÁ. Associação vê municipalização 
de estrada como solução contra o descaso 

Escola Bom Jardim, na região do Rabo do Dragão, foi abandonada pelo Estado há dois anos. Próxima escola fica a 20 quilômetros de distância

Nair Bueno/Diário do Litoral

ofício, ter dado aval para a 
municipalização, a proposta 
está parada em alguma ga-
veta do Palácio dos Bandei-
rantes. O pedido de Monica 
atinge os 22,5 quilômetros da 
estrada, ligando a área urba-
na até a balsa que dá acesso 
ao município de Bertioga.

A deputada justifica que 
toda a estrada possui carac-
terísticas urbanas, com ser-
viços de correios, transporte 
público, coleta de lixo, ilumi-
nação, mas tudo de forma 
bastante precária, necessi-
tando ampliar a infraestru-
tura para famílias que lá re-
sidem por mais de 70 anos.

CIDADANIA.
Bibiano lembra que a Pre-
feitura de Bertioga conse-
guiu autorização para ilu-
minar a Rodovia Estatual 
Mário Covas, a Rio Santos 
e a Mogi Bertioga, o que 
abriria jurisprudência pra 
que Guarujá também con-
seguisse a municipalização. 
“Mas parece que não há in-
teresse político, pelo menos 
por parte do Estado”.   

Sidnei Bibiano acredita 
ainda que municipalização 
poderia ampliar os serviços 
públicos e o crescimento eco-
nômico da região. “Possibili-
taria reconhecimento como 
uma comunidade urbana, 
apesar de ainda necessitar-
mos de aprimoramento de 
prestação de serviços e mais 
infraestrutura. Municipalizar 
é uma questão de cidadania”, 
explica, revelando que, num 
sentido mais amplo, cerca de 
30 mil pessoas seriam benefi-
ciadas com a medida. 

Sobre a municipalização, 
a Prefeitura já havia infor-
mado que pediu e transfe-
rência parcial de domínio 
entre os quilômetros 4,5 e 
8,5, junto à Superintendên-

cia do DER, em 2019. Já o ór-
gão havia informado que é 
necessário um ofício, desde 
que a Diretoria Regional do 
local esteja de acordo. A so-
licitação também deve ser 
aprovada pela Câmara dos 
Vereadores. Até hoje, nada 
andou.

ESCOLA. 
Enquanto isso, as cerca de 
80 crianças, do primeiro ao 
quinto ano do Ensino Fun-

damental, perdem horas de 
sono e descanso, além de se 
arriscar diariamente dentro 
de um ônibus para chegar 
numa escola do bairro do 
Perequê, porque o prédio da 
antiga Escola Rural Bom Jar-
dim se encontra há dois anos 
abandonada com tudo que 
tem dentro.  

A escola fica no quilôme-
tro 16,8 da Rodovia. Ela foi 
inaugurada em 10 de março 
de 1963, na gestão do então 

Bibiano: 
“Municipalizar 
estrada significa 
reconhecer 
imóveis, crianças 
estudando 
perto de casa, 
assistência à 
saúde e qualidade 
de vida”

Sidnei Bibiano vem há anos tentando municipalizar estrada onde moram dezenas de famílias caiçaras 

Divulgação

prefeito Jaime Daige, portan-
to, tem 58 anos. Na época, 
o prédio estadual foi inau-
gurado para atender filhos 
de sitiantes que viviam da 
plantação de bananais, cana 
de açúcar, mas também da 
atividade da pesca artesanal, 
que é mantida até hoje na re-
gião, apesar do pouco incen-
tivo por parte das autorida-
des municipais e estaduais. 

A Reportagem esteve no 
local. A alvenaria, embora 
bastante castigada, ainda 
é recuperável. No entanto, 
mesas, cadeiras, bancos, ar-
mários, carteiras escolares 
e até materiais como livros, 
apostilas, cadernos, lápis e 
cola se deterioram. O for-
ro já não existe mais e as 
lousas resistem ao tempo. 
Tudo no entorno está des-
truído e sendo consumido 
pela mata.   

A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo (Se-
duc-SP) confirma que o pré-
dio foi desativado em 2019 
por não possuir condições 
adequadas de segurança e 
conforto para a realização 
das aulas. 

A Seduc completa que a 
unidade possuía apenas 20 
estudantes matriculados, 
que foram redirecionados 
para unidade municipal 
mais próxima. Atualmente 
está em tratativa que toda 
a demanda de ensino fun-
damental dos anos iniciais 
(1º ao 5º ano) seja atendi-
da pela rede municipal do 
Guarujá. (Carlos Ratton)

 A No dia 19 de dezembro, a 
Lagoa da Saudade, no Mor-
ro Nova Cintra, recebe o 1º 
Fest Skate. Além de compe-
tição da modalidade, voltada 
para a faixa etária de 5 a 17 
anos, também haverá show 
de rock com quatro bandas 
santistas, arrecadação de ali-
mentos não perecíveis e dis-
tribuição de sacolas de Natal 
para crianças em situação de 
vulnerabilidade.

O campeonato será reali-
zado em três categorias: in-
fantil (5 a 8 anos), mirim (9 
a 12 anos) e iniciante (13 a 17 
anos). Haverá premiação até 
a 10ª colocação: troféus para 
os primeiros colocados de 
cada grupo e medalhas para 
os demais participantes.

As inscrições serão rea-
lizadas no dia do evento, 
mediante a entrega de dois 
quilos de alimento não pere-
cível e apresentação do do-
cumento de identidade. Os 
participantes devem levar o 

Morro recebe skate, rock e solidariedade

Em Santos, campeonato de skate será realizado em três categorias: 
infantil (5 a 8 anos), mirim (9 a 12 anos) e iniciante(13 a 17 anos)

DIVULGAÇÃO / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

próprio skate e equipamen-
tos de proteção, usar más-
cara facial durante todo o 
evento e chegar meia hora 
antes do início da competi-
ção para realizar a inscrição.

ROCK E SOLIDARIEDADE.
O show de rock começa às 
14h, com as bandas santistas 
Aclive, Three On Never, Old 
Crabs… New Grabs e Dr. Ka-
veira. As 100 sacolas de Natal 
serão entregues para crianças 
cadastradas por líderes comu-
nitários dos Morros.

O evento é realizado 
pela Escola de Skate da La-
goa, com apoio da Prefei-
tura de Santos e patrocínio 
dos estabelecimentos O Te-
makeiro 013, Evolution Ska-
teshop, Skateria, Chaos Ga-
rage, Lincoln DJ, Cervejaria 
Granma, La Inkeria Tattoo, 
Jamaica Bar 013, Ci Tecnolo-
gia, Hora do Açaí 013, Uein 
Skateboards, Element, Agên-
cia Caiçara e Dakota Estúdio.

Guarujá e PG 
têm 21 vagas 
nos PATs

 A Os municípios de Praia 
Grande e Guarujá divulgaram 
ontem (16) que estão com 
mais de 20 vagas disponíveis 
para esta semana.

Na ‘Pérola do Atlântico’, o 
destaque fica para a profissão 
de montador de estruturas 
metálicas, que conta com cin-
co vagas. Além disso, também 
estão disponíveis oportunida-
des para biólogo, pedreiro, aju-
dante de cozinha (2) e estagiá-
rio de engenharia civil.

Já em Praia Grande, há 
oportunidades para costurei-
ra de máquina overloque (2), 
costureira em geral (2), mecâ-
nico de manutenção de apa-
relhos esportivos de ginástica 
(2), cozinheiro de restaurante, 
açougueiro, instalador de siste-
mas eletrônicos de segurança, 
padeiro e vendedor orçamen-
tista. O site do Diário do Lito-
ral tem todos os detalhes. (DL)

Pedreira terá 
mutirão de 
vacinação 

 A A Prefeitura de Guarujá 
promove o Mutirão de Vaci-
nação contra a Covid-19 na 
comunidade da Pedreira, hoje 
(17), das 9h às 15h. A iniciativa 
já ocorreu em vários pontos 
da Cidade e tem como obje-
tivo ampliar a cobertura va-
cinal no Município. O muti-
rão ocorre na Capela Nossa 
Senhora Auxiliadora, situada 
à Rua Assis Chateaubriand, 
2.009, Pedreira.

A mobilização da Secre-
taria Municipal de Saúde faz 
uma busca ativa nas comu-
nidades em situação de vul-
nerabilidade social. A Prefei-
tura já realizou mutirões nas 
comunidades da Prainha, Sí-
tio Conceiçãozinha, Santa 
Cruz dos Navegantes, Cidade 
Atlântica e Perequê. No total, 
já foram vacinados nos muti-
rões aproximadamente mais 
de 2.500 pessoas. (DL)
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ALEXANDRE BUENO
Diretor Presidente Depois de mais de um ano lutando cons-

tantemente pela duplicação do viaduto 
da Curva do S, na Rodovia Padre Manoel 
da Nóbrega, em Praia Grande, vejo a 
informação de que o Governo do Estado 

prometeu, mais uma vez, fazer a obra.
Como venho lutando por esta duplicação, inclu-

sive com vários artigos e matérias publicadas no 
Diário do Litoral, que tem apoiado esta causa, não 
vou sossegar enquanto não ver a obra começar. 

Minha insistência em cobrar a promessa, como 
atestam os ofícios enviados e as reuniões gravadas, 
chegou a irritar o governo do Estado, que agora ace-
na mais uma vez com a duplicação.     

Deixo claro que vou continuar em cima do 
assunto para não deixar que seja mais uma promes-
sa, como fez o atual governador, em vídeo gravado, 
garantindo a duplicação, mas não cumprindo o 
compromisso assumido.

Fiz várias reuniões com a Secretaria de Transpor-
tes e Logística do Estado cobrando a obra, inclusive 
com a presença da prefeita de Praia Grande, Rachel 
Chini, indignada pelo descaso do Estado.  

Numa das primeiras, o secretário João Octaviano 
Machado, afirmou que não sabia onde ficava o via-
duto, embora fosse frequentador antigo do Litoral 
Sul.

O secretário disse, naquela reunião, que viria 
pessoalmente ao local para conhecer o viaduto que 
causa congestionamentos diários, que castigam os 

moradores de Praia Grande e de todo o Litoral Sul.
Mas, ao invés de assumir a duplicação deste 

viaduto ultrapassado, o Governo do Estado mandou 
a Ecovias utilizar o acostamento como faixa para 
reduzir os congestionamentos. 

Fui lá constatar estes testes e vi que bastaria que-
brar um veículo em cima do viaduto que a medida 
seria totalmente ineficaz. Mas a Ecovias, a mando 
do Estado, insistia em dizer que este improviso deu 
bons resultados.

Vereadores de Praia Grande, na presença da 
prefeita, da minha assessoria e do deputado esta-
dual Caio França, propuseram a implantação de um 
retorno na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na 
altura do Bairro Ribeirópolis, de forma a livrar 70 
mil pessoas de utilizar o viaduto. 

Apoiei esta medida, uma vez que o retorno 
ficaria para sempre, mas deixei claro que não abriria 
mão da duplicação do viaduto, esta sim, a solução 
definitiva para a interligação da Via Expressa Sul 
com a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega.

O sistema de teste no viaduto foi mantido. O 
gerente da Ecovias, Fernando Ferreira, atendeu a co-
mitiva, ficou de fazer os encaminhamentos neces-
sários. Mas nada de garantir a duplicação e também 
nada da visita do secretário, que havia prometido 
cumprir a promessa do governador. 

Vou pedir nova reunião com o Estado para tratar 
do assunto. Não abro mão deste dever e deste direi-
to como deputada federal eleita pela região.

* Rosana 
Valle, 
deputada 
federal

Curva do S não pode
fi car só em promessas

#Fica Secult. Não é boa a repercussão da decisão do 
prefeito Kayo Amado (Podemos) de juntar as pastas 
Cultura, Esportes e Cidadania. Em poucos dias, nas 
redes sociais, dezenas de artistas e amantes da cultu-
ra se manifestaram contra a medida, que teve apro-
vação na Câmara de Vereadores do Município. Nesta 
quinta-feira (18), às 13 horas, será realizada uma ma-
nifestação em frente à Prefeitura (foto).

Abaixo-assinado. A repercussão é tão grande que já 
foi iniciado um abaixo-assinado online contra a me-
dida e os artistas estão tentando uma audiência com 
o prefeito para tentar mudar a situação. Muitos estão 
comparando o governo vicentino ao Federal que, sis-
tematicamente, por intermédio de seus interlocuto-
res, ataca a cultura quer pela diminuição de investi-
mentos, quer pelo fechamento de equipamentos.

Do Salão.  O vereador Guilherme do Salão (PROS) 
quer que a Administração, em caráter emergencial, 
promova a manutenção da rede elétrica ou substitui-
ção da fiação das unidades de ensino e dos postos de 
saúde do município. O parlamentar comentou que, 
de acordo com inúmeras denúncias dos moradores, 
esses estabelecimentos públicos precisam de repa-
ros urgentemente, pois a falta de manutenção pode 
gerar sobrecarga, além de curtos-circuitos, choques 
elétricos e incêndios nesses espaços de grande circu-
lação de pessoas.

Cancelamentos. Segundo Guilherme do Salão, a 
falta de manutenção vem gerando sérios transtor-
nos ao munícipes, como o cancelamento de consul-
tas agendadas e a realização de exames clínicos nas 
unidades básicas de saúde. O parlamentar comentou 
que esses problemas na rede elétrica dificultam a 
rotina de trabalho dos servidores públicos e, conse-
quentemente, prejudicam o serviço prestado à popu-
lação. 

Uma reflexão. No último dia 15 - Proclamação da 
República – foi divulgado pelo Jornal Hoje, da TV 
Globo, com base em dados do Sistema de Vigilân-
cia Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, 
obtidos pela GloboNews por meio da Lei de Acesso 
à Informação, que apenas 26% das crianças de dois 
a nove anos têm café da manhã, almoço e jantar to-
dos os dias no Brasil. Para os mais atentos, isso quer 
dizer que 74% das crianças brasileiras nessa faixa 
de idade não estão tendo a alimentação adequada e 
fundamental para se desenvolver de forma plena e 
saudável.
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 A A situação de abandono 
do prédio da antiga Escola 
Estadual Rural Bom Jardim, 
na região conhecida como 
Rabo do Dragão, em Guarujá, 
é apenas um dos reflexos so-
bre uma questão que há anos 
vem sendo tratada com des-
caso por parte do Governo do 
Estado: a municipalização da 
Rodovia Ariovaldo de Almei-
da Vianna SP 61, também co-
nhecida como Estrada Gua-
rujá Bertioga, às margens do 
Canal de Bertioga.

Pelo menos é essa a opi-
nião do secretário geral da 
Associação dos Moradores e 
Amigos da Cachoeira da re-
gião do Rabo do Dragão, Sid-
nei Bibiano Silva dos Santos. 
Ele afirma que municipali-
zar é fundamental para re-
conhecer imóveis, manter 
as crianças estudando perto 
de casa, promover assistên-
cia à saúde de forma mais 
eficaz e levar qualidade de 
vida para a comunidade cai-
çara da região: “Estou lutan-
do por isso há anos e vou 
continuar lutando”. 

Para se ter uma ideia so-
bre a questão, hoje, por não 
ser municipalizada, um ser-
viço simples e corriqueiro, 
como por exemplo, trocar 
uma lâmpada na rodovia, 
vira um verdadeiro martí-
rio burocrático. A Secreta-
ria de Operações Urbanas de 
Guarujá tem que emitir um 
ofício ao Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER) 
para fazer a reposição nos 
postes da estrada, que é pra-
ticamente uma via urbana 
dentro de Guarujá. 

Ano passado, o governa-
dor de São Paulo, João Do-
ria (PSDB), recebeu indicação 
formal para municipalizar 
por intermédio da deputada 
Monica da Bancada Ativista 
(PSOL). Apesar de Dória, por 

Abandono: 
líder tem 
saída para 
escola 

GUARUJÁ. Associação vê municipalização 
de estrada como solução contra o descaso 

Escola Bom Jardim, na região do Rabo do Dragão, foi abandonada pelo Estado há dois anos. Próxima escola fica a 20 quilômetros de distância

Nair Bueno/Diário do Litoral

ofício, ter dado aval para a 
municipalização, a proposta 
está parada em alguma ga-
veta do Palácio dos Bandei-
rantes. O pedido de Monica 
atinge os 22,5 quilômetros da 
estrada, ligando a área urba-
na até a balsa que dá acesso 
ao município de Bertioga.

A deputada justifica que 
toda a estrada possui carac-
terísticas urbanas, com ser-
viços de correios, transporte 
público, coleta de lixo, ilumi-
nação, mas tudo de forma 
bastante precária, necessi-
tando ampliar a infraestru-
tura para famílias que lá re-
sidem por mais de 70 anos.

CIDADANIA.
Bibiano lembra que a Pre-
feitura de Bertioga conse-
guiu autorização para ilu-
minar a Rodovia Estatual 
Mário Covas, a Rio Santos 
e a Mogi Bertioga, o que 
abriria jurisprudência pra 
que Guarujá também con-
seguisse a municipalização. 
“Mas parece que não há in-
teresse político, pelo menos 
por parte do Estado”.   

Sidnei Bibiano acredita 
ainda que municipalização 
poderia ampliar os serviços 
públicos e o crescimento eco-
nômico da região. “Possibili-
taria reconhecimento como 
uma comunidade urbana, 
apesar de ainda necessitar-
mos de aprimoramento de 
prestação de serviços e mais 
infraestrutura. Municipalizar 
é uma questão de cidadania”, 
explica, revelando que, num 
sentido mais amplo, cerca de 
30 mil pessoas seriam benefi-
ciadas com a medida. 

Sobre a municipalização, 
a Prefeitura já havia infor-
mado que pediu e transfe-
rência parcial de domínio 
entre os quilômetros 4,5 e 
8,5, junto à Superintendên-

cia do DER, em 2019. Já o ór-
gão havia informado que é 
necessário um ofício, desde 
que a Diretoria Regional do 
local esteja de acordo. A so-
licitação também deve ser 
aprovada pela Câmara dos 
Vereadores. Até hoje, nada 
andou.

ESCOLA. 
Enquanto isso, as cerca de 
80 crianças, do primeiro ao 
quinto ano do Ensino Fun-

damental, perdem horas de 
sono e descanso, além de se 
arriscar diariamente dentro 
de um ônibus para chegar 
numa escola do bairro do 
Perequê, porque o prédio da 
antiga Escola Rural Bom Jar-
dim se encontra há dois anos 
abandonada com tudo que 
tem dentro.  

A escola fica no quilôme-
tro 16,8 da Rodovia. Ela foi 
inaugurada em 10 de março 
de 1963, na gestão do então 

Bibiano: 
“Municipalizar 
estrada significa 
reconhecer 
imóveis, crianças 
estudando 
perto de casa, 
assistência à 
saúde e qualidade 
de vida”

Sidnei Bibiano vem há anos tentando municipalizar estrada onde moram dezenas de famílias caiçaras 

Divulgação

prefeito Jaime Daige, portan-
to, tem 58 anos. Na época, 
o prédio estadual foi inau-
gurado para atender filhos 
de sitiantes que viviam da 
plantação de bananais, cana 
de açúcar, mas também da 
atividade da pesca artesanal, 
que é mantida até hoje na re-
gião, apesar do pouco incen-
tivo por parte das autorida-
des municipais e estaduais. 

A Reportagem esteve no 
local. A alvenaria, embora 
bastante castigada, ainda 
é recuperável. No entanto, 
mesas, cadeiras, bancos, ar-
mários, carteiras escolares 
e até materiais como livros, 
apostilas, cadernos, lápis e 
cola se deterioram. O for-
ro já não existe mais e as 
lousas resistem ao tempo. 
Tudo no entorno está des-
truído e sendo consumido 
pela mata.   

A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo (Se-
duc-SP) confirma que o pré-
dio foi desativado em 2019 
por não possuir condições 
adequadas de segurança e 
conforto para a realização 
das aulas. 

A Seduc completa que a 
unidade possuía apenas 20 
estudantes matriculados, 
que foram redirecionados 
para unidade municipal 
mais próxima. Atualmente 
está em tratativa que toda 
a demanda de ensino fun-
damental dos anos iniciais 
(1º ao 5º ano) seja atendi-
da pela rede municipal do 
Guarujá. (Carlos Ratton)

 A No dia 19 de dezembro, a 
Lagoa da Saudade, no Mor-
ro Nova Cintra, recebe o 1º 
Fest Skate. Além de compe-
tição da modalidade, voltada 
para a faixa etária de 5 a 17 
anos, também haverá show 
de rock com quatro bandas 
santistas, arrecadação de ali-
mentos não perecíveis e dis-
tribuição de sacolas de Natal 
para crianças em situação de 
vulnerabilidade.

O campeonato será reali-
zado em três categorias: in-
fantil (5 a 8 anos), mirim (9 
a 12 anos) e iniciante (13 a 17 
anos). Haverá premiação até 
a 10ª colocação: troféus para 
os primeiros colocados de 
cada grupo e medalhas para 
os demais participantes.

As inscrições serão rea-
lizadas no dia do evento, 
mediante a entrega de dois 
quilos de alimento não pere-
cível e apresentação do do-
cumento de identidade. Os 
participantes devem levar o 

Morro recebe skate, rock e solidariedade

Em Santos, campeonato de skate será realizado em três categorias: 
infantil (5 a 8 anos), mirim (9 a 12 anos) e iniciante(13 a 17 anos)

DIVULGAÇÃO / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

próprio skate e equipamen-
tos de proteção, usar más-
cara facial durante todo o 
evento e chegar meia hora 
antes do início da competi-
ção para realizar a inscrição.

ROCK E SOLIDARIEDADE.
O show de rock começa às 
14h, com as bandas santistas 
Aclive, Three On Never, Old 
Crabs… New Grabs e Dr. Ka-
veira. As 100 sacolas de Natal 
serão entregues para crianças 
cadastradas por líderes comu-
nitários dos Morros.

O evento é realizado 
pela Escola de Skate da La-
goa, com apoio da Prefei-
tura de Santos e patrocínio 
dos estabelecimentos O Te-
makeiro 013, Evolution Ska-
teshop, Skateria, Chaos Ga-
rage, Lincoln DJ, Cervejaria 
Granma, La Inkeria Tattoo, 
Jamaica Bar 013, Ci Tecnolo-
gia, Hora do Açaí 013, Uein 
Skateboards, Element, Agên-
cia Caiçara e Dakota Estúdio.

Guarujá e PG 
têm 21 vagas 
nos PATs

 A Os municípios de Praia 
Grande e Guarujá divulgaram 
ontem (16) que estão com 
mais de 20 vagas disponíveis 
para esta semana.

Na ‘Pérola do Atlântico’, o 
destaque fica para a profissão 
de montador de estruturas 
metálicas, que conta com cin-
co vagas. Além disso, também 
estão disponíveis oportunida-
des para biólogo, pedreiro, aju-
dante de cozinha (2) e estagiá-
rio de engenharia civil.

Já em Praia Grande, há 
oportunidades para costurei-
ra de máquina overloque (2), 
costureira em geral (2), mecâ-
nico de manutenção de apa-
relhos esportivos de ginástica 
(2), cozinheiro de restaurante, 
açougueiro, instalador de siste-
mas eletrônicos de segurança, 
padeiro e vendedor orçamen-
tista. O site do Diário do Lito-
ral tem todos os detalhes. (DL)

Pedreira terá 
mutirão de 
vacinação 

 A A Prefeitura de Guarujá 
promove o Mutirão de Vaci-
nação contra a Covid-19 na 
comunidade da Pedreira, hoje 
(17), das 9h às 15h. A iniciativa 
já ocorreu em vários pontos 
da Cidade e tem como obje-
tivo ampliar a cobertura va-
cinal no Município. O muti-
rão ocorre na Capela Nossa 
Senhora Auxiliadora, situada 
à Rua Assis Chateaubriand, 
2.009, Pedreira.

A mobilização da Secre-
taria Municipal de Saúde faz 
uma busca ativa nas comu-
nidades em situação de vul-
nerabilidade social. A Prefei-
tura já realizou mutirões nas 
comunidades da Prainha, Sí-
tio Conceiçãozinha, Santa 
Cruz dos Navegantes, Cidade 
Atlântica e Perequê. No total, 
já foram vacinados nos muti-
rões aproximadamente mais 
de 2.500 pessoas. (DL)
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 A A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) divulgou ontem 
(16), por meio das redes so-
ciais da própria instituição, 
o resultado da Operação 
Proclamação da República 
2021. Nos quatro dias de 
operação, 141.310 pessoas 
foram fiscalizadas e 142.152 
veículos foram abordados 
em todas as rodovias do 
País. Para a força tarefa, que 
iniciou dia 12 e finalizou 
no dia 15 de Novembro, fo-
ram empregados 8.455 poli-
ciais. Assim como nas duas 
últimas operações coorde-
nadas pelas autoridades, 
Finados e Nossa Senhora 
Aparecida, na operação du-
rante este feriado prolonga-
do houve redução no nú-
mero de acidentes, mortos 
e feridos.

No período, foram rea-
lizados 15.245 testes de al-
coolemia, sendo registradas 
920 infrações por dirigir 
sob influência de álcool, o 
que culminou na prisão de 
93 motoristas por crime de 
embriaguez ao volante. Isso 
demonstra que a cada 16 
testes realizados, um con-
dutor foi flagrado dirigindo 
sob efeito de álcool, e a cada 

A Baixada Santista foi destino certo de milhares de moradores de outras regiões durante o feriado
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Feriadão teve quase 800 acidentes
PREOCUPANTE. Números da PRF demonstram redução de acidentes, mas 78 mortes ao todo, apenas duas a menos do que em 2019

nove condutores flagrados, 
um foi preso por agentes 
de segurança pelo crime de 
embriaguez ao volante. 

SEGURANÇA.
Durante o período da ope-
ração, foram registradas 
41.528 autuações, das quais 
5.270 foram por ultrapas-
sagem em local proibido. 
Além disso, 2.105 conduto-
res e 2.005 passageiros fo-
ram flagrados por falta do 
uso de cinto de segurança. 

ACIDENTES.
Com foco na diminuição 
de acidentes, conforme os 
dados finais, a PRF obte-
ve resultados considerados 
positivos com as ações de 
fiscalização e de educação 
para o trânsito realizadas 
em todo o país.

Em 2021 foram registra-
dos 779 acidentes, enquan-
to que em 2019 foram 889, 
o que representa uma re-
dução de 12% ao todo. Em 
relação ao número de mor-
tos a redução foi de 3%, em 
2021 foram registradas 78 
mortes, enquanto que em 
2019 foram registradas 80 
mortes. Quanto ao número 

num total em 9 mortes, 4 
feridos graves e 3 feridos 
leves. Em Alagoas, um aci-
dente registrado na BR 316, 
em Mata Grande, resultou 
em quatro mortes. O mes-
mo aconteceu no MS, na BR 
262, em Ribas do Rio Pardo, 
onde quatro pessoas tam-
bém morreram em um úni-
co acidente. Vale ressaltar 
que três desses acidentes se 
deram por colisão frontal. 

CRIME.
Embora o foco da operação 
realizada pela Polícia Rodo-
viária Federal seja a segu-
rança viária, o combate ao 
crime também fez parte das 
fiscalizações durante o feria-
do prolongado. Durante o 
período, foram apreendidas 
mais de 2 toneladas de en-
torpecentes de acordo com 
o balanço final realizado por 
policiais de todo o Brasil. As 
autoridades apreenderam 
2.464 kg de maconha, mais 
de 24 kg de cocaína, 298 mu-
nições e 25 armas de fogo. 
No total foram detidas 482 
pessoas e 99 veículos foram 
recuperados, 43% a mais que 
em 2019, quando foram re-
cuperados 69 veículos. (DL)

de feridos, em 2021 foram 
888, enquanto que em 2019 
foram 1.077. Feridos graves 
foram 210, 9% a menos que 

em 2019, que apontou 232. 
Ainda em relação aos 

acidentes em todo o país, 
quatro deles chamaram a 

atenção pela gravidade. No 
estado da Bahia, em Amé-
lia Rodrigues e Eunápolis, 
dois acidentes resultaram 

 A Policiais civis prende-
ram seis homens, entre 25 
e 60 anos, após os profis-
sionais terem identifica-
do 13 tijolos de cocaína em 
um container refrigerado. 
O caso ocorreu na última 
sexta-feira (12), na Alemoa, 
em Santos.

De acordo com as auto-
ridades, a equipe responsá-
vel por realizar as investi-
gações criminais descobriu 
que um terreno localizado 
no bairro estava sendo ocu-
pado por criminosos, que 
escondiam drogas no inte-
rior de um caminhão.

De posse dessas infor-
mações, os agentes se diri-

Em Santos, polícia prende seis homens portando cocaína
são Especializada de Inves-
tigações Criminais (Deic). 
Eles foram indiciados por 
tráfico e associação ao trá-
fico de drogas.

Os homens permanece-
ram detidos à disposição da 
Justiça e os policiais prosse-
guem com as investigações.

DROGAS.
Dona do maior porto da Amé-
rica Latina, Santos registrou 
apreensões, apenas neste ano, 
de mais de 13 toneladas de co-
caína. O dado foi divulgado 
pela Receita Federal na última 
semana de outubro, quando 
a instituição encontrou 37 kg 
do entorpecente em meio a 
uma carga de açúcar que esta-
va dentro de dois contêineres 
que tinham como destino o 
porto de Freetown, capital de 
Serra Leoa, país localizado na 
parte ocidental da África. (DL)Agentes encontraram grupo junto a veículo onde a cocaína se encontrava; Todos foram detidos
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giram ao local e chegaram 
a tempo de flagrar quatro 
homens ao redor do veícu-
lo suspeito. Outros dois in-
divíduos foram encontra-
dos dentro de um container 
acoplado ao caminhão. 
Dentro do compartimen-
to, no local de instalação 
do motor de refrigeração, 
foram encontrados 13 tijo-
los de cocaína.

Ao todo, foram recolhi-
dos cerca de 14 quilos de 
cocaína, que foram encami-
nhados à perícia.

O grupo foi levado à 
unidade especializada da 
1ª Delegacia de Investiga-
ções Gerais (DIG), da Divi-

Grupo guardava 13 tijolos da droga, que 
foram apreendidos pelas autoridades, 
totalizando 14 kg de entorpecente

 A A limpeza da orla de 
Praia Grande é realiza-
da diariamente, no perío-
do diurno e noturno, com 
equipes específicas atuan-
do na faixa de areia, calça-
dão e avenida da praia, mas 
mais uma vez os profissio-
nais que atuam no segmen-
to tiveram trabalho extra 
durante o feriadão. Entre 
sexta-feira (13) e segunda-
-feira (15), final de semana 
prolongado, foram recolhi-
das 368 toneladas de lixo da 
orla durante trabalho reali-
zado pela Secretaria de Ser-
viços Urbanos (Sesurb).

Para cobrir todos os 22,5 
km de orla, a limpeza é fei-
ta, atualmente, por duas 
frentes de trabalho, uma 
que atua entre os bairros 
de Solemar e Maracanã, e 
outra que fica posicionada 
no Canto do Forte e na Mi-
rim, pelas Divisões de Ma-
nutenção de Vias e Manu-
tenção da Orla da Sesurb, 

PG termina feriado com 360 toneladas de lixo

Excesso de lixo na faixa de areia de Praia Grande voltou a ser 
problema em mais um feriado prolongado de novembro

Divulgação

respectivamente.
As equipes iniciam a 

partir das 7h o serviço de 
rastelo manual na faixa de 
areia. Ao longo do dia acon-
tece a varrição completa do  
calçadão, que conta com o 
serviço manual, além da 
utilização de maquinários 
especializados como o ca-
minhão varredeira (que re-
tira pequenos detritos do 
meio fio e pontos de difí-
cil acesso das ciclovias) e 
as vassouras elétricas (que 
retiram detritos e areia do 
calçadão em menos tempo, 
agilizando o serviço em até 
cinco vezes).

De acordo com a secre-
tária de Serviços Urbanos, 
Soraia Milan, todas as pes-
soas têm papel fundamen-
tal para a conservação da 
limpeza da orla. “A  Prefei-
tura tem feito sua parte, 
trabalhando sem parar para 
manter Praia Grande limpa 
como um todo. Porém mo-

radores e turistas precisam 
colaborar também, não des-
cartando lixo e itens inser-
víveis em áreas  públicas”.

APOIO.
Além de contar com o bom 
senso e colaboração de to-
dos, a Prefeitura realiza 
campanhas e ações de di-
vulgação de serviços e pro-
jetos de limpeza e manu-
tenção pública através da 
internet pelos perfis ofi-
ciais da Administração e 
pessoalmente em áreas pú-
blicas, escolas, e em parce-
ria com clubes de servir, 
entidades sociais e organi-
zações particulares.

A Administração Mu-
nicipal também reforça o 
alerta que o indivíduo que 
for flagrado realizando o 
descarte irregular de lixo 
na orla pode sofrer sanções 
de acordo com o Código 
de Posturas Municipais (Lei  
657/89). (DL)

BS: criança
é atropelada
por moto

 A Uma criança de 5 anos foi 
atropelada por uma moto na 
manhã da última segunda-
-feira (15) no bairro Mirim, 
em Praia Grande. O menino 
foi levado para o Hospital 
Irmã Dulce. Não há infor-
mações sobre seu estado de 
saúde até o momento.

Conforme o boletim de 
ocorrência, o acidente ocor-
reu por volta de 11h55. O pai 
da vítima, de 37 anos, afirmou 
que iria atravessar a Avenida 
Presidente Kennedy, quando 
soltou a mão do filho, que 
correu. O menino foi atrope-
lado por uma motocicleta.

Equipes da Polícia Militar 
e Corpo de Bombeiros foram 
acionadas. O motociclista 
permaneceu no local e pres-
tou apoio às autoridades.

O caso foi registrado 
pelo 1º Distrito Policial de 
Praia Grande. (DL)
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 A Uma pesquisa da Asso-
ciação Brasileira de Lojistas 
de Shopping (Alshop), feita 
em todo o país, mostrou que 
62,5% dos 1,2 mil associados 
farão promoções em seus pon-
tos de venda durante a Black 
Friday (sexta-feira preta), no 
fim de novembro, enquanto 
18,8% dos lojistas gostariam 
de participar da data, porém, 
não conseguirão devido ao au-
mento de custos que pressio-
nam os preços e as margens 
de venda.

Os que admitiram que não 
vão participar são 12,5% e os 
que apostarão apenas em pro-
moções via internet em plata-
formas e-commerce são 6,2%.

Mesmo assim, a expecta-
tiva da Alshop com relação à 
data é positiva, podendo su-
perar os números de 2020 em 

5%. “Sabemos que o varejo tem 
se erguido aos poucos, e mes-
mo diante da alta dos preços, 
em conversas com outros em-
presários, há muito mais oti-
mismo para essa fase”, disse 
o diretor institucional da Al-
shop, Luis Augusto Ildefonso.

Segundo ele, mesmo com 
a alta do dólar e o aumento de 
custos indiretos, os consumi-
dores podem visitar as lojas 
esperando descontos significa-
tivos. “Os descontos não serão 
tão generosos como nos anos 
anteriores, mas com certeza 
farão a diferença para o con-
sumidor que está em busca 
de smartphones, eletrodomés-
ticos ou até outros produtos 
que já estejam no radar. O im-
portante é aproveitar a data e 
pesquisar para encontrar bons 
descontos”, afirmou. (AB)

Black Friday: 62% dos
lojistas participarão

SINDICAL

 A Indiferentes à Portaria 
620, do Ministério do Traba-
lho e Previdência, que flexi-
biliza normas para quem não 
quer se vacinar, mesmo com 
o risco de contaminação dos 
colegas de trabalho, empre-
sas brasileiras passam a exigir 
cada vez mais o comprovante 
de vacinação dos candidatos a 
ocupar as novas vagas de em-
prego que estão abrindo.

Entre os meses de agosto e 
outubro deste ano, o percen-
tual de empresas brasileiras 
que passaram a exigir com-
provantes de vacinação para 
os novos contratados foi de 
515%, e as que pedem espe-

cificamente comprovação de 
imunização contra a Covid-19 
chegou a 894%. É o que mos-
tra uma pesquisa feita pelo 
site de emprego, Indeed , que 
disponibiliza milhões de  va-
gas em 60 países do mundo, 
segundo reportagem publi-
cada pelo jornal O Estado de 
São Paulo.

Para a secretária de Saúde 
do Trabalhador da CUT Nacio-
nal, Madalena Margarida da 
Silva, a exigência das empresas 
é um estímulo à imunização 
muito bem-vindo, especial-
mente para as trabalhadoras 
e trabalhadores de um país 
inundado por fake news. (CUT)

Mais empresas só 
contratam vacinados

 D Polêmica teve início quando o MPT orientou que as empresas 
poderiam demitir por justa causa quem se recusasse a tomar vacina

FELIPE MAGALHÃES / PREFEITURA DE BERTIOGA

 D “A inflação dos mais 
ricos também desacelera 
[em 2022], mas, por 
conta da pressão de bens 
industriais e serviços, não 
vai desacelerar tanto. 
Então, a gente deve ter 
uma convergência, mas só 
mais para o final de 2022”, 
afirma Maria Andreia 
Parente Lameiras, do Ipea

AGÊNCIA BRASIL

A diferença entre a inflação dos mais po-
bres e a dos mais ricos deve ser encurta-
da apenas em 2022. É o que indica uma 
nova projeção do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada.

Na pandemia, as famílias com menos recursos 
sentiram avanço forte dos preços, com a pressão de 
itens básicos, incluindo alimentos, energia e gás.

No acumulado de 12 meses, até outubro, a infla-
ção para a faixa de renda considerada muito baixa 
disparou 11,39%, conforme o Ipea.

É a variação mais acentuada entre as seis cama-
das da população analisadas pelo instituto. A faixa 
de renda muito baixa reúne as famílias com rendi-

mento domiciliar inferior a R$ 1.808,79 por mês.
Na outra ponta, estão as fa-

mílias com renda alta (superior 
a R$ 17.764,49). Até outubro, 
elas acumularam inflação me-
nor em 12 meses, de 9,32%.

Ou seja, a diferença em re-
lação à dos mais pobres foi de 

2,07 pontos percentuais.
O Ipea esperava que essa distância ficasse menor 

neste final do ano, devido a fatores como a desace-
leração dos preços dos alimentos.

As despesas com comida, em termos proporcio-
nais, pesam mais no bolso dos mais pobres do que 
no orçamento dos mais ricos.

Essa desaceleração, contudo, ficou aquém da 
esperada, explica Maria Andreia Parente Lameiras, 
técnica de planejamento e pesquisa do Ipea.

Segundo ela, itens como ovos e aves ainda exer-
cem grande pressão sobre a inflação. Além disso, o 
bolso dos mais pobres seguiu impactado pelas des-
pesas com o gás de botijão, que subiu com os pre-
ços dos combustíveis.

“Matematicamente, estávamos esperando que, 
em 12 meses, o acumulado dos mais ricos estivesse 
mais ou menos estável e que o dos mais pobres es-
tivesse em desaceleração, de maneira que as curvas 
começassem a se juntar”, relata Maria Andreia.

“Não é isso que a gente está vendo. Esse gap [la-
cuna] está se mantendo.” (FP)

Diferença entre inflação
de pobres e ricos só deve
cair em 2022, diz Ipea

Como o 
orçamento dos 
mais pobres é 
bem mais restrito, 
o dinheiro é 
direcionado 
especialmente 
a despesas 
básicas para a 
sobrevivência

Fique 
ligado  

 D De acordo com a Caixa, os cartões e as senhas utilizados para 
saque do Bolsa Família continuarão válidos e poderão ser usados

REPRODUÇÃO

Benefício:
Auxílio
Brasil será
pago hoje
ECONOMIA. Segundo o governo, quem 
já recebe o Bolsa Família passará a ter 
o novo benefício automaticamente

Os pagamentos do Auxí-
lio Brasil, novo programa 
social do governo federal, 
começam hoje (17) e se-
guirão o calendário habi-

tual do Bolsa Família. Os saques pode-
rão ser realizados com o cartão Bolsa 
Família, até a emissão de um novo car-
tão, e pelo Caixa Tem.

Ontem (16), a Caixa informou que 
o aplicativo Auxílio Brasil já pode ser 
baixado no celular. Por ele será possí-
vel consultar se irá receber o benefício, 
a data de pagamento e o valor. Para 
aparelhos Android, busque por Auxí-
lio Brasil CAIXA. Clique em “Instalar” e 
siga as orientações.

Segundo a Caixa, também será 
possível obter as informações pelo 
aplicativo Caixa Tem.

Quem já recebe o Bolsa Família 
passará a ter o novo benefício auto-
maticamente. Além da renda básica, 
é possível que cada família receba be-
nefícios complementares, que variam 
entre R$ 100 e R$ 200. O Auxílio Bra-
sil pagará até seis benefícios comple-
mentares.

De acordo com a Caixa, os cartões 

e as senhas utilizados para saque do 
Bolsa Família continuarão válidos e 
poderão ser utilizados para o recebi-
mento do Auxílio Brasil. As famílias 
que recebem o Bolsa Família pelo apli-
cativo Caixa Tem, em conta-poupan-
ça digital, receberão o Auxílio Brasil 
na mesma modalidade de pagamento 
e poderão continuar movimentando 
seu benefício pelo aplicativo.

Para ser candidato ao novo pro-
grama social do governo federal, a fa-
mília deve estar inscrita no CadÚnico 
(Cadastro Único) e com as informa-
ções atualizadas no sistema. O cadas-
tramento não é feito pela internet. É 
preciso ir até o setor responsável pelo 
Cadastro Único do município para se 
inscrever. Normalmente o cadastro é 
feito nas prefeituras, no Cras (Centro 
de Referência de Assistência Social), 
ou em um posto de atendimento do 
Cadastro Único e do programa Bolsa 
Família.

Mensalmente, a Dataprev irá rea-
valiar se a família permanece com di-
reito ao Auxílio Brasil. De acordo com 
Pedro Guimarães, presidente da Caixa, 
14,5 famílias serão beneficiadas.

Para receber os benefícios do Auxí-
lio Brasil a família é obrigada a com-
provar a frequência escolar mensal 
mínima de 60% para crianças de qua-
tro e cinco anos de idade, e de 75% 
para beneficiários de seis a 21 anos; 
estar com o calendário nacional de va-
cinação instituído pelo Ministério da 
Saúde em dia; acompanhar o estado 
nutricional de crianças com até 7 anos 
de idade incompletos fazer o pré-na-
tal, no caso das gestantes.

Para se inscrever no Cadastro Úni-
co, é preciso que uma pessoa da fa-
mília se responsabilize por prestar as 
informações de todos os membros da 
casa para o entrevistador. Essa pessoa, 
chamada de Responsável pela Unida-
de Familiar (RF), deve ter pelo menos 
16 anos, ter CPF ou título eleitor, e, 
preferencialmente, ser mulher. O ca-
dastro é feito normalmente nas pre-
feituras, no Centro de Referência de 
Assistência Social, ou em um posto de 
atendimento do Cadastro Único e do 
Programa Bolsa Família.

Os detalhes de benefícios como va-
lores e requisitos podem ser conferi-
dos no site do Diário do Litoral. (FP)
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 A A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) divulgou ontem 
(16), por meio das redes so-
ciais da própria instituição, 
o resultado da Operação 
Proclamação da República 
2021. Nos quatro dias de 
operação, 141.310 pessoas 
foram fiscalizadas e 142.152 
veículos foram abordados 
em todas as rodovias do 
País. Para a força tarefa, que 
iniciou dia 12 e finalizou 
no dia 15 de Novembro, fo-
ram empregados 8.455 poli-
ciais. Assim como nas duas 
últimas operações coorde-
nadas pelas autoridades, 
Finados e Nossa Senhora 
Aparecida, na operação du-
rante este feriado prolonga-
do houve redução no nú-
mero de acidentes, mortos 
e feridos.

No período, foram rea-
lizados 15.245 testes de al-
coolemia, sendo registradas 
920 infrações por dirigir 
sob influência de álcool, o 
que culminou na prisão de 
93 motoristas por crime de 
embriaguez ao volante. Isso 
demonstra que a cada 16 
testes realizados, um con-
dutor foi flagrado dirigindo 
sob efeito de álcool, e a cada 

A Baixada Santista foi destino certo de milhares de moradores de outras regiões durante o feriado

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Feriadão teve quase 800 acidentes
PREOCUPANTE. Números da PRF demonstram redução de acidentes, mas 78 mortes ao todo, apenas duas a menos do que em 2019

nove condutores flagrados, 
um foi preso por agentes 
de segurança pelo crime de 
embriaguez ao volante. 

SEGURANÇA.
Durante o período da ope-
ração, foram registradas 
41.528 autuações, das quais 
5.270 foram por ultrapas-
sagem em local proibido. 
Além disso, 2.105 conduto-
res e 2.005 passageiros fo-
ram flagrados por falta do 
uso de cinto de segurança. 

ACIDENTES.
Com foco na diminuição 
de acidentes, conforme os 
dados finais, a PRF obte-
ve resultados considerados 
positivos com as ações de 
fiscalização e de educação 
para o trânsito realizadas 
em todo o país.

Em 2021 foram registra-
dos 779 acidentes, enquan-
to que em 2019 foram 889, 
o que representa uma re-
dução de 12% ao todo. Em 
relação ao número de mor-
tos a redução foi de 3%, em 
2021 foram registradas 78 
mortes, enquanto que em 
2019 foram registradas 80 
mortes. Quanto ao número 

num total em 9 mortes, 4 
feridos graves e 3 feridos 
leves. Em Alagoas, um aci-
dente registrado na BR 316, 
em Mata Grande, resultou 
em quatro mortes. O mes-
mo aconteceu no MS, na BR 
262, em Ribas do Rio Pardo, 
onde quatro pessoas tam-
bém morreram em um úni-
co acidente. Vale ressaltar 
que três desses acidentes se 
deram por colisão frontal. 

CRIME.
Embora o foco da operação 
realizada pela Polícia Rodo-
viária Federal seja a segu-
rança viária, o combate ao 
crime também fez parte das 
fiscalizações durante o feria-
do prolongado. Durante o 
período, foram apreendidas 
mais de 2 toneladas de en-
torpecentes de acordo com 
o balanço final realizado por 
policiais de todo o Brasil. As 
autoridades apreenderam 
2.464 kg de maconha, mais 
de 24 kg de cocaína, 298 mu-
nições e 25 armas de fogo. 
No total foram detidas 482 
pessoas e 99 veículos foram 
recuperados, 43% a mais que 
em 2019, quando foram re-
cuperados 69 veículos. (DL)

de feridos, em 2021 foram 
888, enquanto que em 2019 
foram 1.077. Feridos graves 
foram 210, 9% a menos que 

em 2019, que apontou 232. 
Ainda em relação aos 

acidentes em todo o país, 
quatro deles chamaram a 

atenção pela gravidade. No 
estado da Bahia, em Amé-
lia Rodrigues e Eunápolis, 
dois acidentes resultaram 

 A Policiais civis prende-
ram seis homens, entre 25 
e 60 anos, após os profis-
sionais terem identifica-
do 13 tijolos de cocaína em 
um container refrigerado. 
O caso ocorreu na última 
sexta-feira (12), na Alemoa, 
em Santos.

De acordo com as auto-
ridades, a equipe responsá-
vel por realizar as investi-
gações criminais descobriu 
que um terreno localizado 
no bairro estava sendo ocu-
pado por criminosos, que 
escondiam drogas no inte-
rior de um caminhão.

De posse dessas infor-
mações, os agentes se diri-

Em Santos, polícia prende seis homens portando cocaína
são Especializada de Inves-
tigações Criminais (Deic). 
Eles foram indiciados por 
tráfico e associação ao trá-
fico de drogas.

Os homens permanece-
ram detidos à disposição da 
Justiça e os policiais prosse-
guem com as investigações.

DROGAS.
Dona do maior porto da Amé-
rica Latina, Santos registrou 
apreensões, apenas neste ano, 
de mais de 13 toneladas de co-
caína. O dado foi divulgado 
pela Receita Federal na última 
semana de outubro, quando 
a instituição encontrou 37 kg 
do entorpecente em meio a 
uma carga de açúcar que esta-
va dentro de dois contêineres 
que tinham como destino o 
porto de Freetown, capital de 
Serra Leoa, país localizado na 
parte ocidental da África. (DL)Agentes encontraram grupo junto a veículo onde a cocaína se encontrava; Todos foram detidos

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

giram ao local e chegaram 
a tempo de flagrar quatro 
homens ao redor do veícu-
lo suspeito. Outros dois in-
divíduos foram encontra-
dos dentro de um container 
acoplado ao caminhão. 
Dentro do compartimen-
to, no local de instalação 
do motor de refrigeração, 
foram encontrados 13 tijo-
los de cocaína.

Ao todo, foram recolhi-
dos cerca de 14 quilos de 
cocaína, que foram encami-
nhados à perícia.

O grupo foi levado à 
unidade especializada da 
1ª Delegacia de Investiga-
ções Gerais (DIG), da Divi-

Grupo guardava 13 tijolos da droga, que 
foram apreendidos pelas autoridades, 
totalizando 14 kg de entorpecente

 A A limpeza da orla de 
Praia Grande é realiza-
da diariamente, no perío-
do diurno e noturno, com 
equipes específicas atuan-
do na faixa de areia, calça-
dão e avenida da praia, mas 
mais uma vez os profissio-
nais que atuam no segmen-
to tiveram trabalho extra 
durante o feriadão. Entre 
sexta-feira (13) e segunda-
-feira (15), final de semana 
prolongado, foram recolhi-
das 368 toneladas de lixo da 
orla durante trabalho reali-
zado pela Secretaria de Ser-
viços Urbanos (Sesurb).

Para cobrir todos os 22,5 
km de orla, a limpeza é fei-
ta, atualmente, por duas 
frentes de trabalho, uma 
que atua entre os bairros 
de Solemar e Maracanã, e 
outra que fica posicionada 
no Canto do Forte e na Mi-
rim, pelas Divisões de Ma-
nutenção de Vias e Manu-
tenção da Orla da Sesurb, 

PG termina feriado com 360 toneladas de lixo

Excesso de lixo na faixa de areia de Praia Grande voltou a ser 
problema em mais um feriado prolongado de novembro

Divulgação

respectivamente.
As equipes iniciam a 

partir das 7h o serviço de 
rastelo manual na faixa de 
areia. Ao longo do dia acon-
tece a varrição completa do  
calçadão, que conta com o 
serviço manual, além da 
utilização de maquinários 
especializados como o ca-
minhão varredeira (que re-
tira pequenos detritos do 
meio fio e pontos de difí-
cil acesso das ciclovias) e 
as vassouras elétricas (que 
retiram detritos e areia do 
calçadão em menos tempo, 
agilizando o serviço em até 
cinco vezes).

De acordo com a secre-
tária de Serviços Urbanos, 
Soraia Milan, todas as pes-
soas têm papel fundamen-
tal para a conservação da 
limpeza da orla. “A  Prefei-
tura tem feito sua parte, 
trabalhando sem parar para 
manter Praia Grande limpa 
como um todo. Porém mo-

radores e turistas precisam 
colaborar também, não des-
cartando lixo e itens inser-
víveis em áreas  públicas”.

APOIO.
Além de contar com o bom 
senso e colaboração de to-
dos, a Prefeitura realiza 
campanhas e ações de di-
vulgação de serviços e pro-
jetos de limpeza e manu-
tenção pública através da 
internet pelos perfis ofi-
ciais da Administração e 
pessoalmente em áreas pú-
blicas, escolas, e em parce-
ria com clubes de servir, 
entidades sociais e organi-
zações particulares.

A Administração Mu-
nicipal também reforça o 
alerta que o indivíduo que 
for flagrado realizando o 
descarte irregular de lixo 
na orla pode sofrer sanções 
de acordo com o Código 
de Posturas Municipais (Lei  
657/89). (DL)

BS: criança
é atropelada
por moto

 A Uma criança de 5 anos foi 
atropelada por uma moto na 
manhã da última segunda-
-feira (15) no bairro Mirim, 
em Praia Grande. O menino 
foi levado para o Hospital 
Irmã Dulce. Não há infor-
mações sobre seu estado de 
saúde até o momento.

Conforme o boletim de 
ocorrência, o acidente ocor-
reu por volta de 11h55. O pai 
da vítima, de 37 anos, afirmou 
que iria atravessar a Avenida 
Presidente Kennedy, quando 
soltou a mão do filho, que 
correu. O menino foi atrope-
lado por uma motocicleta.

Equipes da Polícia Militar 
e Corpo de Bombeiros foram 
acionadas. O motociclista 
permaneceu no local e pres-
tou apoio às autoridades.

O caso foi registrado 
pelo 1º Distrito Policial de 
Praia Grande. (DL)
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 A Uma pesquisa da Asso-
ciação Brasileira de Lojistas 
de Shopping (Alshop), feita 
em todo o país, mostrou que 
62,5% dos 1,2 mil associados 
farão promoções em seus pon-
tos de venda durante a Black 
Friday (sexta-feira preta), no 
fim de novembro, enquanto 
18,8% dos lojistas gostariam 
de participar da data, porém, 
não conseguirão devido ao au-
mento de custos que pressio-
nam os preços e as margens 
de venda.

Os que admitiram que não 
vão participar são 12,5% e os 
que apostarão apenas em pro-
moções via internet em plata-
formas e-commerce são 6,2%.

Mesmo assim, a expecta-
tiva da Alshop com relação à 
data é positiva, podendo su-
perar os números de 2020 em 

5%. “Sabemos que o varejo tem 
se erguido aos poucos, e mes-
mo diante da alta dos preços, 
em conversas com outros em-
presários, há muito mais oti-
mismo para essa fase”, disse 
o diretor institucional da Al-
shop, Luis Augusto Ildefonso.

Segundo ele, mesmo com 
a alta do dólar e o aumento de 
custos indiretos, os consumi-
dores podem visitar as lojas 
esperando descontos significa-
tivos. “Os descontos não serão 
tão generosos como nos anos 
anteriores, mas com certeza 
farão a diferença para o con-
sumidor que está em busca 
de smartphones, eletrodomés-
ticos ou até outros produtos 
que já estejam no radar. O im-
portante é aproveitar a data e 
pesquisar para encontrar bons 
descontos”, afirmou. (AB)

Black Friday: 62% dos
lojistas participarão

SINDICAL

 A Indiferentes à Portaria 
620, do Ministério do Traba-
lho e Previdência, que flexi-
biliza normas para quem não 
quer se vacinar, mesmo com 
o risco de contaminação dos 
colegas de trabalho, empre-
sas brasileiras passam a exigir 
cada vez mais o comprovante 
de vacinação dos candidatos a 
ocupar as novas vagas de em-
prego que estão abrindo.

Entre os meses de agosto e 
outubro deste ano, o percen-
tual de empresas brasileiras 
que passaram a exigir com-
provantes de vacinação para 
os novos contratados foi de 
515%, e as que pedem espe-

cificamente comprovação de 
imunização contra a Covid-19 
chegou a 894%. É o que mos-
tra uma pesquisa feita pelo 
site de emprego, Indeed , que 
disponibiliza milhões de  va-
gas em 60 países do mundo, 
segundo reportagem publi-
cada pelo jornal O Estado de 
São Paulo.

Para a secretária de Saúde 
do Trabalhador da CUT Nacio-
nal, Madalena Margarida da 
Silva, a exigência das empresas 
é um estímulo à imunização 
muito bem-vindo, especial-
mente para as trabalhadoras 
e trabalhadores de um país 
inundado por fake news. (CUT)

Mais empresas só 
contratam vacinados

 D Polêmica teve início quando o MPT orientou que as empresas 
poderiam demitir por justa causa quem se recusasse a tomar vacina

FELIPE MAGALHÃES / PREFEITURA DE BERTIOGA

 D “A inflação dos mais 
ricos também desacelera 
[em 2022], mas, por 
conta da pressão de bens 
industriais e serviços, não 
vai desacelerar tanto. 
Então, a gente deve ter 
uma convergência, mas só 
mais para o final de 2022”, 
afirma Maria Andreia 
Parente Lameiras, do Ipea

AGÊNCIA BRASIL

A diferença entre a inflação dos mais po-
bres e a dos mais ricos deve ser encurta-
da apenas em 2022. É o que indica uma 
nova projeção do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada.

Na pandemia, as famílias com menos recursos 
sentiram avanço forte dos preços, com a pressão de 
itens básicos, incluindo alimentos, energia e gás.

No acumulado de 12 meses, até outubro, a infla-
ção para a faixa de renda considerada muito baixa 
disparou 11,39%, conforme o Ipea.

É a variação mais acentuada entre as seis cama-
das da população analisadas pelo instituto. A faixa 
de renda muito baixa reúne as famílias com rendi-

mento domiciliar inferior a R$ 1.808,79 por mês.
Na outra ponta, estão as fa-

mílias com renda alta (superior 
a R$ 17.764,49). Até outubro, 
elas acumularam inflação me-
nor em 12 meses, de 9,32%.

Ou seja, a diferença em re-
lação à dos mais pobres foi de 

2,07 pontos percentuais.
O Ipea esperava que essa distância ficasse menor 

neste final do ano, devido a fatores como a desace-
leração dos preços dos alimentos.

As despesas com comida, em termos proporcio-
nais, pesam mais no bolso dos mais pobres do que 
no orçamento dos mais ricos.

Essa desaceleração, contudo, ficou aquém da 
esperada, explica Maria Andreia Parente Lameiras, 
técnica de planejamento e pesquisa do Ipea.

Segundo ela, itens como ovos e aves ainda exer-
cem grande pressão sobre a inflação. Além disso, o 
bolso dos mais pobres seguiu impactado pelas des-
pesas com o gás de botijão, que subiu com os pre-
ços dos combustíveis.

“Matematicamente, estávamos esperando que, 
em 12 meses, o acumulado dos mais ricos estivesse 
mais ou menos estável e que o dos mais pobres es-
tivesse em desaceleração, de maneira que as curvas 
começassem a se juntar”, relata Maria Andreia.

“Não é isso que a gente está vendo. Esse gap [la-
cuna] está se mantendo.” (FP)

Diferença entre inflação
de pobres e ricos só deve
cair em 2022, diz Ipea

Como o 
orçamento dos 
mais pobres é 
bem mais restrito, 
o dinheiro é 
direcionado 
especialmente 
a despesas 
básicas para a 
sobrevivência

Fique 
ligado  

 D De acordo com a Caixa, os cartões e as senhas utilizados para 
saque do Bolsa Família continuarão válidos e poderão ser usados

REPRODUÇÃO

Benefício:
Auxílio
Brasil será
pago hoje
ECONOMIA. Segundo o governo, quem 
já recebe o Bolsa Família passará a ter 
o novo benefício automaticamente

Os pagamentos do Auxí-
lio Brasil, novo programa 
social do governo federal, 
começam hoje (17) e se-
guirão o calendário habi-

tual do Bolsa Família. Os saques pode-
rão ser realizados com o cartão Bolsa 
Família, até a emissão de um novo car-
tão, e pelo Caixa Tem.

Ontem (16), a Caixa informou que 
o aplicativo Auxílio Brasil já pode ser 
baixado no celular. Por ele será possí-
vel consultar se irá receber o benefício, 
a data de pagamento e o valor. Para 
aparelhos Android, busque por Auxí-
lio Brasil CAIXA. Clique em “Instalar” e 
siga as orientações.

Segundo a Caixa, também será 
possível obter as informações pelo 
aplicativo Caixa Tem.

Quem já recebe o Bolsa Família 
passará a ter o novo benefício auto-
maticamente. Além da renda básica, 
é possível que cada família receba be-
nefícios complementares, que variam 
entre R$ 100 e R$ 200. O Auxílio Bra-
sil pagará até seis benefícios comple-
mentares.

De acordo com a Caixa, os cartões 

e as senhas utilizados para saque do 
Bolsa Família continuarão válidos e 
poderão ser utilizados para o recebi-
mento do Auxílio Brasil. As famílias 
que recebem o Bolsa Família pelo apli-
cativo Caixa Tem, em conta-poupan-
ça digital, receberão o Auxílio Brasil 
na mesma modalidade de pagamento 
e poderão continuar movimentando 
seu benefício pelo aplicativo.

Para ser candidato ao novo pro-
grama social do governo federal, a fa-
mília deve estar inscrita no CadÚnico 
(Cadastro Único) e com as informa-
ções atualizadas no sistema. O cadas-
tramento não é feito pela internet. É 
preciso ir até o setor responsável pelo 
Cadastro Único do município para se 
inscrever. Normalmente o cadastro é 
feito nas prefeituras, no Cras (Centro 
de Referência de Assistência Social), 
ou em um posto de atendimento do 
Cadastro Único e do programa Bolsa 
Família.

Mensalmente, a Dataprev irá rea-
valiar se a família permanece com di-
reito ao Auxílio Brasil. De acordo com 
Pedro Guimarães, presidente da Caixa, 
14,5 famílias serão beneficiadas.

Para receber os benefícios do Auxí-
lio Brasil a família é obrigada a com-
provar a frequência escolar mensal 
mínima de 60% para crianças de qua-
tro e cinco anos de idade, e de 75% 
para beneficiários de seis a 21 anos; 
estar com o calendário nacional de va-
cinação instituído pelo Ministério da 
Saúde em dia; acompanhar o estado 
nutricional de crianças com até 7 anos 
de idade incompletos fazer o pré-na-
tal, no caso das gestantes.

Para se inscrever no Cadastro Úni-
co, é preciso que uma pessoa da fa-
mília se responsabilize por prestar as 
informações de todos os membros da 
casa para o entrevistador. Essa pessoa, 
chamada de Responsável pela Unida-
de Familiar (RF), deve ter pelo menos 
16 anos, ter CPF ou título eleitor, e, 
preferencialmente, ser mulher. O ca-
dastro é feito normalmente nas pre-
feituras, no Centro de Referência de 
Assistência Social, ou em um posto de 
atendimento do Cadastro Único e do 
Programa Bolsa Família.

Os detalhes de benefícios como va-
lores e requisitos podem ser conferi-
dos no site do Diário do Litoral. (FP)
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Alexandre  Ferreira dos Santos
REFERENTE (ANÚNCIO) PERDA DO CARTÃO 

MIFARE  e Vale  Card 
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 081/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
9.875/2021

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA”  TIPO DE LICITAÇÃO: 
LICITAÇÃO COM RESERVA DE 
COTA PARA ME/EPP  CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
UNITÁRIO NÚMERO DA OFERTA DE 
COMPRA: 855800801002021OC00114
SESSÃO PÚBLICA: WWW.BEC.SP.GOV.
BR COMUNICADO DE ALTERAÇÕES 
NO EDITAL E NOVA DATA PARA A 
SESSÃO PÚBLICA
Pelo presente comunicamos a todos os 
interessados que esta Prefeitura efetuou 
alterações no Edital do Pregão Eletrônico 
supramencionado. Face ao exposto, 
informamos que a data da Sessão Pública 
designada, inicialmente, para o dia 
30/08/2021 às 09h30min (Horário Oficial 
de Brasília - DF), será transferida para o dia 
06/12/2021 às 09h30min (Horário Oficial de 
Brasília - DF).
Informamos ainda que o Edital ALTERADO 
poderá ser retirado, GRATUITAMENTE, 
por quem já o adquiriu presencialmente 
e também estará disponível no site www.
praiagrande.sp.gov.br e www.bec.sp.gov.
br para consulta e download de todos 
os interessados. Praia Grande, 16 de 
novembro de 2021. ECEDITE DA SILVA 
CRUZ FILHO - Resp. p/ Secretaria de 
Administração

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

Pregão Presencial n.° 120/2021
Processo Administrativo: 4.186/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM 
LADRILHO HIDRÁULICO, RAMPAS 
DE ACESSIBILIDADE E MURO DE 
FECHAMENTO”
LICITAÇÃO ADIADA “SINE DIE”
Pelo presente estamos comunicando a todos 
os interessados que esta Prefeitura, por 
decisão do Egrégio Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, suspendeu a data do 
recebimento dos envelopes PROPOSTA 
e DOCUMENTAÇÃO designada 
inicialmente para o dia 17 de novembro 
de 2021, às 09h30min (horário oficial de 
Brasília - DF), ficando adiada “sine die”.
Praia Grande, 16 de novembro de 2021. 
SORAIA M. MILAN - Secretária 
Municipal de Serviços Urbanos

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 90/2021.

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal 
da Estância Balneária de Itanhaém o 
Pregão Eletrônico nº. 90/2021 Processo 
n º 12.613/2021
Interessado: Secretaria de Saúde. Tipo 
de Licitação: Menor Preço Global.
Objeto: Abertura de Processo Licitatório 
para Contratação de Empresa 
Especializada em locação de oxigênio 
medicinal– Secretaria de Saúde da 
Prefeitura Municipal de Itanhaém, pelo 
período de 12 meses, nos termos da 
legislação vigente, e Obtenção do edital 
completo: a partir do dia 17/11/2021, na 
Internet no endereço eletrônico: www.
licitacoes-e.com.br; 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
Início – Das 10:00 Horas dia 17/11/2021 
e Final – às 08:30 Horas do dia 
30/11/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir 
das 08:30 Horas do dia 17/11/2021.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 
A partir das 09:00 Horas do dia 
30/11/2021.
Recebimento da documentação do 
Lote 01: até o 3º (terceiro) dia útil 
subseqüente ao da realização da 
sessão. Todas as fases referentes a 
este procedimento licitatório serão 
realizadas pela Internet no endereço 
eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.
INFORMAÇÕES: Telefone (0xx13) 
3421.1600, ramal 1200.
ID:908175
PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
ITANHAÉM, EM 16 DE NOVEMBRO 
DE 2.021. Gilberto Andriguetto Júnior 
– SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

ANGULUS RIDET

AVISO DECOMLIC–O 
Departamento de Compras e 
Licitações torna público que a 
Reabertura do Pregão Presencial 
n.º 23/21-Proc. Adm. n.º 10.657/21–
Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de Concreto Usinado, 
para atendimento da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas, pelo período de 12 (doze) 
meses, restou DESERTO. Maiores 
informações pelo telefone: (13)3579-
1389, com Américo ou pelo e-mail: 
decomlic@saovicente.sp.gov.br. 
São Vicente, 17 de novembro de 
2021. MARTA FLORINDO–Chefe 
do Departamento de Compras e 
Licitações.

EXTRATO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N.º 48/21–INEXIGIBILIDADE 
N.º 11/21-PROC. ADM. N.º 
53.326/21-Objeto: Apresentação de 
palestra ministrada pela personalidade 
Diogo Almeida no evento Encontro 
de Educadores. Contratada: Barzin 
Artefilm Prod. Eireli-ME. Vigência: 
30 (trinta) dias. Data da Assinatura: 
8/10/21. Just.: Lei Federal n.º 8.666/93. 
São Vicente, 17 de novembro de 
2021. NIVEA DE CASSIA DUTRA 
COSTA MARSILI–Secretária de 
Educação

AVISO DE REPUBLICAÇÃO 
DO EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL 42/21–PROC. ADM. 
N.º 13.934/21–Objeto: Contratação 
de caminhão baú refrigerado para 
transporte de leite, pelo período 
de 12 meses. O Departamento de 
Compras e Licitações informa 
a REPUBLICAÇÃO do Edital 
publicado em 21/10/21, com Sessão 
agendada para o dia 8/11/21 às 
14h30min e suspenso em 4/11/21 para 
adequação do Termo de Referência. A 
NOVA DATA para Abertura da Sessão 
Pública será dia 1/12/21 às 14h30min. 
O Edital Readequado encontra-se 
disponível no endereço eletrônico 
https:// http://www.saovicente.sp.gov.
br/servicos-licitacoes/. As demais 
condições permanecem inalteradas. 
Maiores informações pelo telefone: 
(13)3579-1388 com Antonio Teixeira 
ou pelo e-mail: antonioteixeira_
compras@saovicente .sp .gov.br 
Just.: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei 
Federal n.º 8.666/93, Lei Federal n.º 
123/06 e suas alterações. São Vicente, 
17 de novembro de 2021. MARTA 
APARECIDA DA CRUZ SOUSA 
FLORINDO–Chefe do Departamento 
de Compras e Licitações.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO–CONVITE N.° 
15/21-PROC. ADM. N.º 47.561/21–
Objeto: Prestação de Serviços de 
reparo e lançamento de fibra ótica. 
Adjudicado em 16/11/21 á favor 
da empresa: Única Serviços De 
Telecomunicações Ltda.-EPP no valor 
total de R$ 29.461,00 (vinte e nove mil, 
quatrocentos e sessenta e um reais). 
Data da Homologação:  16/11/21. 
Just.: Lei Federal n.° 8.666/93. São 
Vicente, 17 de novembro de 2021. 
MARIO SANTANA NETO–
Secretário Executivo do Gabinete.

ATO DE JULGAMENTO. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 
169/21. PROCESSO Nº 26352/21. 
Tornamos público que o resultado 
do Pregão Presencial n.º 169/21 está 
à disposição dos interessados na 
Secretaria de Saúde de São Vicente 
na Rua Padre Anchieta, 462–5.º andar. 
São Vicente, 17 de novembro de 
2021. MICHELLE LUIS SANTOS-
Secretária da Saúde de São Vicente.

Extrato de Ratificação ao Contrato 
de Locação de Imóvel n.º 48/21–
Proc. Adm. n.º 26.833/21. Locatária: 
Prefeitura de São Vicente. Locadores: 
Joice Duarte Ataulo e Marcelo Ribeiro 
Ataulo. Objeto: Imóvel localizado na 
Rua Hermenegildo Tavolaro, n.º 06, 
Samaritá, neste Município, destinado à 
instalação e funcionamento do Projeto 
Especial II. Vigência: 30 (trinta) meses 
a partir de 9/11/21. Valor do aluguel: 
R$ 2.000,00 (dois mil reais). Just.: art. 
24, inc. X da Lei Federal n.º 8.666/93. 
São Vicente, 12 de novembro de 2021. 
KAYO FELYPE NACHTAJLER 
AMADO-Prefeito Municipal.

Extrato de Ratificação ao Contrato 
de Locação de Imóvel n.º 42/21–
Proc. Adm. n.º 26.314/21. Locatária: 
Prefeitura de São Vicente. Locadora: 
Venturine S.M. Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. representada por 
seu sócio, Sr. Samir Jadout Fares. 
Objeto: Imóvel localizado na Rua 
João Ramalho, n.º 647, Centro, neste 
Município, destinado à instalação e 
funcionamento do CEJAIN–Centro 
Educacional de Jovens e Adultos da 
Área Insular até que se concluam as 
obras de instalação da nova localidade. 
Vigência: 30 (trinta) meses a partir 
de 9/11/21, podendo ser rescindido a 
qualquer tempo pela Prefeitura, tão 
logo seja concluída a mudança. Valor 
do aluguel: R$ 51.187,63 (cinquenta 
e um mil, cento e oitenta e sete reais 
e sessenta e três centavos). Just.: art. 
24, inc. X da Lei Federal n.º 8.666/93. 
São Vicente, 12 de novembro de 2021. 
KAYO FELYPE NACHTAJLER 
AMADO - Prefeito Municipal.

Edital Para Conhecimento De Terceiros, Expedido Nos Autos De Interdição 
De Fausta Almeida Da Costa, Requerido Por Luiz Carlos Almeida Frias - 
Processo Nº 1000447-36.2020.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara de Família e Sucessões, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Thatyana Antonelli Marcelino Brabo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
por sentença proferida em 17/06/2021 e transitada em julgado em 
03/08/2021, foi decretada a Interdição de FAUSTA ALMEIDA DA COSTA, 
CPF 023.930.806-94, declarando-o(a) absolutamente incapaz, apresenta 
incapacidade funcional para atos básicos,como recepção e produção de 
comunicação, cuidado pessoal, locomoção, atividades mínimas de cuidado 
pessoal, e atividades instrumentais da vida doméstica, nomeado(a) como 
CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Luiz Carlos Almeida 
Frias. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez 
dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Santos, aos 21 de setembro de 2021. K-17/11
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Governo diz 
que vacina 
agora é de 
duas doses

 A O Ministério da Saúde mu-
dou a orientação sobre a vacina 
contra a Covid fabricada pela 
Janssen. O imunizante, que vi-
nha sendo usado em dose úni-
ca agora passará para o regi-
me de duas aplicações, como 
já acontece com as da Pfizer, 
Astrazeneca e Coronavac.

As pessoas com 18 anos ou 
mais que tomaram esse imu-
nizante também receberão a 
dose de reforço após cinco me-
ses do esquema primário. O 
anúncio foi feito em entrevista 
coletiva do Ministério da Saúde 
nesta terça-feira.

Segundo o ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, as pes-
soas que completarem o es-
quema vacinal primário de 
duas doses da Janssen pode-
rão tomar a dose de reforço, 
preferencialmente de outro 
imunizante.

“No início, a recomendação 
é que fosse de dose única. Hoje 
nós sabemos que é necessário 
essa proteção adicional. As pes-
soas que tomaram a vacina da 
Janssen irão tomar a segunda 
dose do mesmo imunizante”, 
disse ele. (FP)

DA JANSSEN

 A O anúncio de filiação de 
Jair Bolsonaro ao PL, de Val-
demar Costa Neto, pode ter 
sido feito de maneira açoda-
da, afirmou o presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
que disse ainda que as portas 
de seu partido “nunca estive-
ram fechadas nem posso di-
zer que continuam abertas” 
ao presidente da República.

A filiação de Bolsonaro ao 
PL estava inicialmente mar-
cada para a próxima segun-
da-feira (22), mas foi adiada 
após “intensa troca de men-
sagens” com o presidente na 
madrugada do último do-
mingo (14), segundo Valde-
mar Costa Neto.

Anúncio de Bolsonaro no PL pode ter sido apressado, diz Lira
presidente envolve “muitas 
negociações principalmen-
te com relação aos diretórios 
regionais, aos espaços dentro 
do partido”.

“Eu acho que, neste mo-
mento, o que deve estar 
acontecendo [no PL] é isso. 
Tanto o presidente da Repú-
blica quanto a direção do PL 
devem estar sentando para 
acertar alguns detalhes”.

“Talvez o anúncio tenha 
sido de maneira açodada, 
talvez o anúncio tenha sido 
apressado, talvez o anúncio 
ainda careça de um amadu-
recimento que eu não tenho 
dúvidas de que o Partido Li-
beral e o presidente da Repú-
blica deverão fazer e chegar 
num bom termo com rela-
ção à filiação do presidente.”

Lira afirmou ainda que 
as portas do PP “nunca esti-
veram fechadas nem posso 

Lira foi entrevistado pela 
CNN Brasil em Portugal, 
onde participou do Fórum 
Jurídico de Lisboa. Ele foi 
questionado sobre se ainda 
haveria conversas sobre uma 
eventual migração de Bolso-
naro ao PP. 

O deputado afirmou ser 
filiado do partido e disse não 
participar das discussões, fi-
liações e negociações para as 
composições dos diretórios 
estaduais do PP.

“Não será diferente em re-
lação a uma possível filiação 
ou não do presidente da Re-
pública ao meu partido ou 
a um partido aliado”, disse, 
lembrando que a filiação do 

Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) 
afirmou que a filiação de Jair Bolsonaro  
ao PL foi feita de maneira açodada

Presidente da Câmara dos Deputado, Arthur Lira, foi entrevistado 
pela CNN Brasil em Portugal, onde participou de um Fórum Jurídico 

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

dizer que continuam aber-
tas” a Bolsonaro e disse que 
a decisão cabia à direção do 
partido. “Como filiado, se for 
uma decisão do partido, es-
tará certo e, se não for, es-
tará certo da mesma forma. 
O partido continua na base 
aliada.”

O adiamento da filiação 
de Bolsonaro ocorreu após 
Valdemar liberar Estados, 
como Pernambuco, para 
terem autonomia e atua-
rem como acharem melhor 
nas eleições de 2022, sem o 
compromisso de apoiarem  
Bolsonaro.

Valdemar disse que não 
há data prevista para que 
ocorra o ingresso do pre-
sidente na legenda. No do-
mingo, o próprio Bolsonaro 
havia dito que considerava 
difícil sua filiação ao PL no 
dia 22. (FP)

 A O ministro da Educação 
Milton Ribeiro negou nesta 
terça-feira (16) que o presiden-
te Jair Bolsonaro (sem partido) 
interfira nas provas do Enem 
(Exame Nacional do Ensino 
Médio).

Na segunda-feira (15), no 
fórum de investimentos em 
Dubai, nos Emirados Árabes, 
o chefe do Executivo comen-
tou a demissão em massa de 
mais de 30 servidores no Mi-
nistério da Educação às véspe-
ras do Enem e disse que a prova 
começa a ter “a cara do gover-
no”. As demissões ocorrem em 
meio a denúncias de censura 
no conteúdo da prova.

Questionado, Ribeiro decla-
rou ser necessário perguntar 
ao presidente o que ele quis 
dizer quando afirmou que a 
prova começaria a ter “a cara 
do governo”, mas ponderou 
diversas vezes que a prova te-

Ministro nega interferência 
de Bolsonaro no Enem

Milton Ribeiro  declarou ser necessário perguntar ao presidente 
sobre a afirmação da prova começar a ter ‘a cara do governo’

ISAC NÓBREGA/PR

nha questões técnicas e não de 
“cunho ideológico”.

“Essa é uma pergunta que 
caberia bem a ele responder, 
porque ele nunca me pediu 
nada, nunca sugeriu nada. En-

tão, eu simplesmente estou 
aqui para desfazer uma narra-
tiva. Ele falou a ‘cara do gover-
no’ porque é o nosso governo. 
Nós temos feito da melhor ma-
neira possível”, afirmou. (FP)

 A Nesta terça-feira (16), hou-
ve uma explosão de gás em 
Lagos, a maior cidade da Ni-
géria. As vítimas fatais são 
quatro adultos, sendo três 
homens e uma mulher, e 
uma criança de 10 anos. A 
Gestão de Emergências Na-
cionais informou que a ope-
ração ainda estava em curso 
durante o fim da tarde desta 
terça, no horário de Brasília.

O acidente ocorreu em 
uma estação de abasteci-
mento de combustível, in-
formou Yemisi Sule, da agên-
cia de gestão de emergências 
do estado de Lagos, à ‘’AP’’.

Na Nigéria as explosões 
de gás são comuns, especial-
mente em Lagos, que tem 
uma população de cerca de 
8 milhões de pessoas.

Em 2020, houve uma ex-
plosão em uma estação de 
combustível que matou oito 
pessoas e derrubou diversos 

Explosão mata 4 
pessoas na Nigéria

edifícios da cidade.
Em julho deste ano, os de-

putados federais da Nigéria 
pediram às autoridades para 
regularem o uso de botijas 
de gás, alertando que o “uso 
continuado de botijas anti-
gas pode provocar explosões, 
especialmente em ambien-
tes pouco controlados”. (GSP)

Na Nigéria, as 
explosões de 
gás são comuns, 
especialmente em 
Lagos, a maior 
cidade do País, 
que tem uma 
população de 
cerca de 8 milhões 
de pessoas

Áustria 
inicia novo 
lockdown

 A O governo austríaco deci-
diu impor um lockdown às 
pessoas não vacinadas contra 
o coronavírus, com a aproxi-
mação do inverno e o aumen-
to das infecções na Europa. A 
Alemanha também impõe li-
mites de circulação mais rígi-
dos e o Reino Unido expande 
a aplicação de reforço da vaci-
na para incluir adultos jovens.

Nas últimas semanas, a Eu-
ropa tornou-se novamente o 
epicentro da pandemia. Com 
isso, alguns países voltaram a 
considerar a retomada de res-
trições no período que antece-
de o Natal e ampliaram o de-
bate sobre as vacinas, se elas, 
por si só, são suficientes para 
conter a pandemia.

A chegada do inverno no 
Hemisfério Norte preocupa as 
autoridades, já que o vírus se 
espalha mais facilmente nos 
meses de frio. (AB)

 A O governador João Doria 
anunciou ontem (16), no Palá-
cio dos Bandeirantes, o progra-
ma Conecta SP para agilizar a 
chegada da cobertura 5G a to-
dos as 645 cidades paulistas. 
No evento ele anunciou inves-
timentos de R$ 3 milhões, para 
incentivar os gestores munici-
pais a modernizar legislações 
locais de antenas para a nova 
tecnologia.

O governador afirmou que 
promete levar o 5G “da mais 
remota área rural do Estado de 
São Paulo até os grandes cen-
tros urbanos”.

A cerimônia contou com 
demonstrações de aplicação 
do 5G pelas empresas Erics-
son, Huawei e Nokia em áreas 
como saúde, organização ur-
bana, indústria, agricultura e 
transporte. A rede 5G Standa-
lone que operou no Palácio 
dos Bandeirantes foi disponi-
bilizada pela Ericsson e ope-
rada pela TIM, usando licença 
científica liberada pela Anatel.

Nesta etapa inicial, de acor-
do com Doria, a principal meta O governador do Estado, João Doria, no evento de lançamento do 5G em São Paulo, nesta terça-feira

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO DE SP

SP dá início aos preparativos 
para a chegada da cobertura 5G

do Conecta SP é estimular a 
modernização das legislações 
municipais, aspecto considera-
do fundamental para a rápida 
implantação do 5G. Prefeitos 
e vereadores conheceram de-
talhes da proposta e também 
terão apoio técnico do Estado 
para atualização de leis locais 
de antenas.

Associações do setor de te-
lecomunicações preveem a 
necessidade de investimen-
tos iniciais de R$ 4 bilhões em 
infraestrutura apenas em São 
Paulo para atender a requisitos 
da nova tecnologia de internet 
nos próximos anos. Ao todo, 
esse mercado deve movimen-
tar R$ 266 bilhões em todo o 
estado em médio prazo.

A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, em par-
ceria com a InvestSP (Agência 
Paulista de Promoção de Inves-
timentos e Competitividade), 
também irá cooperar com pre-
feituras e Câmaras Municipais 
para o alinhamento das legis-
lações locais a marcos legais e 
regulatórios. (GSP)

TELEFONIA. Nesta etapa inicial, a principal meta do governo é estimular a modernização das legislações municipais
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Objetivo: Refletir como as dinâmicas 
impulsionadas, a partir do evento pandêmico, 

remodelou o comportamento social e 
criou novas demandas populares sobre 
os processos de governança municipal.

Local do Workshop: Hotel Park Inn By Radisson - Gonzaga - Santos - SP
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Curtas

HOMENAGEM. Anitta, 
28, anunciou que fará 
uma homenagem para 
Marilia Mendonça no 
Grammy Latino, que 
acontece nesta quin-
ta (18). A funkeira disse 
que tentou conversar 
com os organizadores 
para que o tributo fosse 
em forma de uma apre-
sentação musical, mas 
isso não foi possível. No 
Grammy Latino, Anitta 
também vai se apresen-
tar na abertura da ceri-
mônia ao lado de Glo-
ria Estefan e de outras 
cantoras.

EMOCIONADO. O can-
tor Murilo Huff, 26, 
ex-namorado de Marília 
Mendonça (1995-2021), 
que faleceu no dia 5 de 
novembro em um aci-
dente aéreo, se emocio-
nou com uma declara-
ção de amor feita pela 
cantora no Twitter. Ele 
não havia visto a men-
sagem de 2019, que foi 
resgatada por fãs, que 
repostaram e marcaram 
o perfil do cantor.

TRETA. O cantor Zé 
Felipe, 23, fez críticas 
ao youtuber e empre-
sário Felipe Neto, 33, e 
o chamou de “enjoa-
do” no quadro Rede 
da Fama, do programa 
Eliana (SBT), no último 
domingo (14). Ele estava 
acompanhado da mu-
lher, a influenciadora 
digital Virgínia Fonse-
ca, 22, que ainda tentou 
amenizar a afirmação 
do marido.

‘Não estou feliz’ 
Whindersson Nunes 
em entrevista a pod-
cast ao dizer que pen-
sa em se aposentar. 

A 
Polícia do Rio con-
cluiu que a morte 
do funkeiro Kevin 
Nascimento Bueno, 
o MC Kevin, foi um 

acidente. Em nota, a 16ª Dele-
gacia Policial (Barra da Tijuca), 
responsável pelas investiga-
ções, informou que vai suge-
rir à Justiça o arquivamento 
do inquérito “por falta de ele-
mentos que caracterizem cri-
me”. MC Kevin morreu aos 23 
anos após cair do 5º andar de 
um hotel na orla da Barra da 
Tijuca, na zona oeste do Rio, 
na noite do dia 16 de maio. 
Segundo as investigações da 
polícia, o cantor tentou sair 
do quarto onde estava pulan-
do a varanda para alcançar o 
andar inferior, mas perdeu o 
apoio, se desequilibrou e caiu. 

MORTE ACIDENTAL
Investigação chega ao fi m
Polícia do Rio de 
Janeiro concluiu que 
a morte do Mc Kevin 
foi acidental; Kevin 
morreu aos 23 anos 
após cair do 5º andar

De saída da Globo
Após 25 anos na Globo, Camila Pitanga, 44, não é mais 
contratada da emissora. A artista assinou com a HBO 
Max por um período inicial de três anos. Além de traba-
lhar como atriz, ela também será produtora executiva 
em novos projetos na plataforma de streaming. Ela ain-
da poderá ser vista no Globoplay na segunda temporada 
de “Aruanas” e também está no ar na reprise de “Paraíso 
Tropical”, no Viva.

Assalto
Três pessoas foram presas 
nesta segunda-feira após rea-
lizarem um arrastão e furta-
rem celulares durante show 
da dupla sertaneja Maiara e 
Maraisa, no CDG Beer Gar-
den, em Lorena, interior de 
São Paulo. Segundo a Secre-
taria de Segurança Pública, 
uma mulher e dois homens 
foram presos carregando na 
mochila 48 celulares.

Ex-Marido
Adele, 33, não tem nada mais 
que amor e gratidão pelo 
ex-marido, Simon Konecki, 
47. Ela falou abertamente so-
bre o fim do casamento, em 
entrevista a Oprah Winfrey, 
67, no último domingo (14), 
e que é extremamente grata 
por seu casamento e o filho 
Angelo, 9. A cantora falou que 
a parte mais difícil foi ter de 
explicar ao filho.

Quase uma Supergirl
A atriz Bruna Marquezine, 26, revelou nesta segunda-feira (15) ter feito teste para interpre-
tar a Supergirl no filme “The Flash”, da DC Comics. Em entrevista ao podcast Mamilos, ela 
contou que ficou em segundo lugar na seleção internacional. O papel foi conquistado por 
Sasha Calle. Segundo Marquezine, a pandemia da Covid-19 foi um dos motivos para ela não 
ter sido escolhida. As limitações provocadas pelo vírus a impediram de ir para Londres, na 
Inglaterra, onde o filme foi rodado.
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